Protokoll för ACA Sveriges Centralkommittémöte
den 15 april 2011 kl 12.00-17.00 i Malmö
1. Mötet öppnades av CK-ansvarig. Tillsammans bad vi Sinnesrobönen i vi-form och bad om vår Högre
Krafts närvaro och vägledning vid detta möte.
2. De tolv traditionerna lästes.
3. Presentationsrunda samt inlämning av skriftliga grupprapporter till sekreteraren.
a) De närvarande presenterade sig med förnamn, vilken grupp/stad de kom från, samt om de var vid CKmötet i egenskap av representant för sin grupp, övrig deltagare, eller medlem i Servicekontoret.
b) Röstlängd upprättades, dvs det klargjordes vilka som har rösträtt: Endast GSR eller för grupperna
utvalda representanter har beslutanderätt med en röst per grupp.
c) Grupprapporter som inte tidigare skickats in via mail lämnades in till sekreteraren/CK-ansvarige.
NÄRVARANDE: 21 st.
SK: CK-ansvarig, Ekonomiansvarig, Mailansvarig + vice Mailansvarig, Litteraturansvarig + vice
Litteraturansvarig, Telefonansvarig, vice Internetansvarig (8 st).
Grupprepresentanter (8 st) från Gävle, Malmö, Helsingborg, Ystad, Norrköping, Linköping, Göteborg,
Stockholm (Lördagsgruppen).
Övriga närvarande (5 st) från Malmö, Ystad, Kristianstad, Norrköping, Marieholm.
4. Val av ordförande och sekreterare (vanligen CK-ansvarig) för mötet.
Till ordförande valdes vice Litteraturansvarig i SK. Till sekreterare valdes CK-ansvarig.
5. Val av två justerare.
Till justerare valdes vice Internetansvarig i SK, samt vice Mailansvarig i SK.
6. Fastställande av dagordningen.
Det beslutades vad som skulle avhandlas under mötet. Förslaget till dagordning godkändes och följande
ärenden anmäldes och lades till under Övriga frågor (punkt 16):
- Sökmotoroptimering av hemsidan.
- Förklaring av öppna/slutna möten på hemsidan.
- Flytta CK-mötet till lördag under riksmötet.
7. Mötestiden för CK-mötet är 12-17 med paus 14.00-14.45 samt 15.40-16.00 och därefter fastställs mötets
prioritering av frågor, om tiden skulle bli knapp.
8. Beslut på CK-möte har valts att fattas enligt konsensus.
Konsensus innebär att fullständig enighet skall råda för att beslut ska kunna tas. Detta uppnås genom
en diskussionsprocess. Varje enskild deltagare på mötet har rätt att bidra med sin åsikt i varje fråga, det
är viktigt att uttrycka det vi vill ha sagt och även bra för vårt tillfrisknande inom ACA. Det är gruppsamvetet
som råder och vi försöker ha i åtanke vad som är bäst för oss i ACA som grupp när vi fattar beslut. Alla
åsikter är lika värda, dock har endast GSR eller för grupperna utvalda representanter beslutanderätt med
en röst per grupp (se punkt 3 ovan ang röstlängd). Det är viktigt att uttrycka vad som är gruppens åsikt
(den grupp man representerar på CK-mötet) och vad som är en personlig åsikt. GSR/representanten får
med sig gruppens mandat att i en enskild fråga antingen ändra sig till gruppsamvetet i CK eller att behålla
sin ståndpunkt i frågan. Ordförande frågar om mötet kan fatta beslut i frågan. Ordförande frågar om
någon är emot beslutet, skulle så vara fallet följer ytterligare diskussion tills enighet råder.
9.

Läsning och godkännande av föregående mötes protokoll.
Förra CK-mötets protokoll (från 19 nov 2010) lästes upp och godkändes.

10. Nästkommande och framtida riksmöte hålls av grupper som anmäler sitt intresse.
Riksmötet hösten 2011 kommer att hållas i Göteborg.
Våren 2012 saknar ännu värdskap för riksmöte och vilken grupp som helst i Sverige har möjlighet att
anmäla sitt intresse för detta värdskap. Norrköping och Skövde har tidigare visat intresse men inga beslut
har ännu tagits i dessa grupper.
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11. Rapporter från uppdragstagare.
- Olika tjänare inom Servicekontoret (SK) informerade om och svarade på frågor om sin verksamhet
sedan förra CK-mötet.
a) Rapport från SK som helhet.
Verksamhetsrapport för ACA Servicekontor november 2010 – april 2011
• Servicekontoret har haft sju telefonmöten sedan det senaste CK-mötet.
• Allt material för att hålla möten finns nu på ACoAs hemsida för nedladdning, vilket har gjort att
behovet av att skicka ut startpaket har minskat. Vissa grupper har ändå efterfrågat materialet.
Beslut har tagits inom SK att en bok ska skickas till nya grupper som finns kvar efter 6 månader.
• Vi har haft problem med att fylla alla poster inom SK, och sedan förra CK-mötet har vi inte haft
någon fungerande postansvarig. Vi har diskuterat att korta ner uppdragstiderna till två år, ett år
som vice och ett år som ordinarie, en motion om detta tas upp på detta CK-möte.
• Telefonansvarig avgår ett år i förtid. Vi tackar för hennes service.
• Översättningen av vår litteratur fortlöper.
b) Kassör gav en ekonomisk rapport för ACA Sverige höst 2010 – vår 2011.
c) Äskande av respengar.
Två grupprepresentanter har äskat: 1919 kr (varav i ena fallet hälften betalats av gruppen och i andra
fallet en 1/3 av gruppen och 1/3 privat.
Beslut: Godkänns
12. WSO (World Service Organisation).
a) Information från WSO genom Litteraturansvarig.
Ett nordiskt samarbete håller på att startas och Danmarks nordiska representant kommer att vara
med på riksmötet i höst i Göteborg. Även ett samarbete och erfarenhetsutbyte med den danska
översättningskommittén för Röda Boken kommer att starta inom kort.
Det är sedan en tid tillbaka möjligt för alla att ladda ner WSO:s månatliga nyhetsbrev ComLine från
ACA:s internationella hemsida www.adultchildren.org. Det är alltså inte längre nödvändigt att
prenumerera på en papperskopia utan tillgängligheten är nu obegränsad – och kostnadsfri.
b) Skänka pengar från CK-mötet till WSO. Beslut: Vi skickar 2 000 kr till WSO.
c) Skicka delegat till ABC-möte för WSO (endast aktuell vid höstens CK-möten).
13. Tillsättande av serviceposter i SK.
- Servicekontoret sköts ideellt av tjänare runt hela Sverige. Alla grupper kan nominera betrodda tjänare.
Det blir då ett nästa steg efter att ha tjänat gruppen. Ordinarie post tjänar i två år. Under tiden lärs vicepost upp av den ordinarie innehavaren och övertar sedan ordinarie posten.
Serviceposter som behöver tillsättas
a)
Postansvarig
b)
Telefonansvarig
d)
Vice (efterträdande) CK-ansvarig
e)
Vice (efterträdande) Postansvarig
f)
Vice (efterträdande) Kassör
h)
Vice Telefonansvarig

Förslag
Vice telefon
GSR Ystad
–
–
–
GSR Mö

Tid till
vår 2013
vår 2013
höst 2011 (!)
vår 2013
höst 2012
vår 2013

14. Bordlagda frågor.
- Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra CK-mötet.
a) Ha en arbetsgrupp som stöd till ordinarie post i SK där vice-post saknas, för att underlätta service.
Beslut: Om en arbetsgrupp behövs som resurs till en ansvarspost inom SK så är det den som sitter på
den posten som ansvarar för att binda till sig dessa. De bör dock vara 12-stegsmedlemmar.
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b) Samarbete med andra program – t.ex. anordna ett AAA-konvent tillsammans med andra gemenskaper
i programmet. Diskussionspunkt.
- På flera håll i landet verkar det vara svårt att få till ett samarbete med andra program. På vissa håll finns
det dock ett fungerande samarbete, t.ex. i Göteborg och Halmstad. Första helgen i september äger som
exempel Gullbrannakonventet rum på Gullbrannagården utanför Halmstad. Detta är enligt utsago ett
samarbete mellan ACA och AA.
- Eftersom det står i våra traditioner att vi samarbetar med alla andra 12-stegsprogram, varför inte då
bjuda in alla andra program till våra konvent? Detta är upp till varje grupp att själva avgöra då de
anordnar konvent/riksmöte.
Förslag: CK uppmuntrar de ACA-grupper som har fungerande samarbeten med andra 12-stegsprogram
att utveckla det och ev anordna AAA-konvent tillsammans med dem. Beslut: Godkänns.
c) Riktlinjer för öppna/slutna möten under riksmöten.
Bordläggs vidare.
d) Bygga ett nordiskt nätverk.
Bordläggs vidare.
15. Inkomna motioner.
De grupper som vill väcka en fråga/ge ett förslag till CK-mötet som rör ACA Sverige skickar in en motion
till Servicekontoret senast två månader innan CK-mötet. Dessa frågor tas sen beslut om av CK-mötet.
a) Motion från SK: Ändring av namnet ”ACoA Sverige” till ”ACA Sverige” (se bilaga).
Beslut: Motionen bifalles (godkänns i sin befintliga form).
b) Motion från Malmö: Ny översättning av första steget (se bilaga).
Beslut: Motionen bifalles (godkänns i sin befintliga form).
c) Motion från SK: Ändring av reglerna för servicetid på ordinarie- och viceposter i SK (se bilaga).
Efter en lång och rik diskussion kom vi till slut fram till följande.
Beslut: Motionen antas inte i sin befintliga form. Vi bordlägger frågan, med en rekommendation till SK att
efterforska hur andra program gör, hur ACA gör i andra länder, samt varför vi har den servicetid vi har
idag. En ny motion skrivs av SK till nästa CK.
d) Motion från SK: Ta bort vilande grupper från hemsidan (se bilaga).
Tankar:
- Det ska vara skillnad på vilande och döda grupper. Om en grupp vill läggas vilande så ska det vara
under en (definierad) begränsad tid, med slutdatum. Då behålls kontaktuppgifterna. I annat fall ska
gruppen ses som nerlagd.
- Många kontaktuppgifter är inte aktuella längre. Vore bra att göra en clean cut.
- Det kan vara ett hinder för dem som vill starta nytt att det redan ’finns’ en grupp på orten. Därför är det
bra att ta bort allt och starta om från början. Dessutom är många kontaktuppgifter inte aktuella längre.
Vore bra att göra en ’clean cut’.
- Gör det enkelt. Om en vilande grupp startas upp så är det oftast som att starta en ny grupp i alla fall.
Beslut: Motionen antas enligt förslag A: Att ta bort de vilande (döda) grupperna från hemsidan utan att
spara någon kontaktinformation till grupperna.
16. Övriga frågor.
Frågor som anmälts till ck@acoa-sverige.org alternativt under punkt 6 behandlas här. Vid prioritering av
frågorna efter sista pausen
a) Flytta CK-mötet till lördag under riksmötet.
Bakgrund: För att öka möjligheten för fler att delta i CK-mötet föreslås att det flyttas från fredag
eftermiddag, då många jobbar alt är på resande fot till riksmötet, förslagsvis till lördagen.
Diskussion: CK-mötet och riksmötet är egentligen två skilda saker och i t.ex. Danmark har man dem inte
samtidigt. Fördel med att ha det på lördagen är att fler kan delta. Nackdel är att en hel dags möten
’offras’.
Beslut: Bordläggs, behöver beredas mer och kolla upp t.ex. hur andra program gör.
b) Uppdatering av den internationella hemsidan – hur går vi vidare, hur ska rutinerna för detta se ut?
Bordläggs.
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c) Riktlinjer för användning av ej godkända översättningar.
Bordläggs.
d) Sökmotoroptimering av hemsidan.
Bordläggs.
f) Förklaring av öppna/slutna möten på hemsidan.
Bordläggs
17. Mötet avslutas.
Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

Förkortningar som används i protokollet:
CK
GSR
SK
ACA
WSO
ABC

– Centralkommittén
– Gruppsamvetesrepresentant
– Servicekontoret
– Adult Children of Alcoholics
– World Service Organisation
– Annual Business Conference
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